Suomen Jousiampujain Liitto ry

PÖYTÄKIRJA

2020 Hallituksen kokous 9/2020, Etäkokous
1.12.2020 klo 18:30
Paikalla: Petteri Alahuhta, Harri Verho, Eva Jälkö, Jani Savilampi, Mika Savola, Ensio Lehto,
Juhana Rüster (toiminnanjohtaja)
Lisäksi hallituksen 2021 uudet jäsenet: Riku Andersson ja Tuomo Laakso
Poissa: Matti Aaltonen, Thomas Schrader
kokouslinkki:
https://zoom.us/j/92782068730?pwd=aUNoQjJjR1hVUWZHN2Urcll4RDRWdz09
Meeting ID: 927 8206 8730
Passcode: 622733

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Petteri Alahuhta avasi kokouksen klo 18:30

2. Läsnäolijoiden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan vahvistaminen
Vahvistetaan kokouksen 8/2020 pöytäkirja.

4. Ilmoitusasiat
- Olympiakomitean tukipäätökset
- Taru Kuoppa ja Antti Vikström saivat henkilökohtaisen apurahan 5000€
kumpikin
- Paran tuki kokonaisuudessaan 19 000€. Jere Forsberg ja JP Antonius
molemmille 5000€ ja valmentajan palkkaus 9000€.
- Kutsutaan OK:n huippu-urheiluyksikön henkilöt (Lehtimäki, Yli-Jaskari)
keskustelemaan jousiammunnan tilanteesta (tammi-helmikuu 2021)
- Olympiakomiten syyskokous
- Petteri Alahuhta osallistui kokoukseen, jossa Jan Vapaavuori valittiin OK:n
puheenjohtajaksi.
5. Sähköpostipäätökset
- Ansiomerkkihakemukset:

-

Piili
- Sari Tenhunen, kulta
Vaasan Diana-57
- Aila Laurila, kulta
- Pentti Laurila, pronssi
- Mikko Päällysaho, pronssi
- Andres Smeds, pronssi
- Arimo Haikonen, pronssi
- Petri Lehtomäki, pronssi
- Tapio Ketelä, pronssi
- Tuula Ketelä, pronssi
- Ville Hietamäki, pronssi
- Olavi Laurilaa muistettiin erikseen Oulun SM-kilpailujen yhteydessä
merkkipäivänsä johdosta

6. SJAL:n syyskokouksen päätösten toteaminen ja toimenpiteet
Keskusteltiin syyskokouksen päätöksistä ja mahdollisista toimenpiteistä.
- Toimintasuunnitelman hyväksyminen
- Talousarvion hyväksyminen
- Liiton sääntöjen päivitys hyväksyttiin. Uudet säännöt lähetetään PRH:n.
- Uuden hallituksen valinta

7. Maaston ja 3D karsintarajat kesän 2021 EM-kisoihin

Vuonna 2020 ei ammuttu kansainvälisiä maasto tai 3D-kilpailuja. Kaudelle 2020 hyväksyttiin
karsintamenettely hallituksessa aikaisemmin. Tulevalla kaudella maastossa on maasto- ja
3D-EM-kilpailut.
Päätös: Sovelletaan vuodelle 2020 hyväksyttyä karsintamanettelyä tulosrajoineen vuodelle
2021.

8. Halli-3D-sääntöjen käsittely
Tuomarineuvosto on laatinut 3D-hallikilpailujen sääntöluonnoksen ja muistion auki olevista
asioista.
Käsiteltiin muistiossa esille nostetut asiat ja päätettiin linjaus avointen asioiden osalta.
Päätösesitys: Petteri toimittaa linjauksen Tuomarineuvostolle ja pyydetään
tuomarineuvostoa viimeistelemään sääntötekstit ja päivittämään kilpailusäännöt siten, että
uudet säännöt voimassa 1.1.2021.

9. NUM 2022 päivämäärän päättäminen
IFAA:n EM-maastokilpailut pidetään Suomessa (Rovaniemellä) 1-9.7.2022. Suomi on
NUM-kilpailun järjestelyvuorossa vuonna 2022. Pohjoismaisten sääntöjen mukaan sääntöjen
mukainen ajankohta olisi 8-10.7.2020.
Päätettiin esittää pohjoismaisille liitoille, että vuoden 2022 NUM pidetään 15-17.7.2022.
Juhana viestii NBU-kontakteille.

10. Kilpailujärjestäjän ohjeiden (ja maksujen) päivittäminen
Keskustelun avaus: Nyt kehittyvän tulospalvelutiimin käyttäminen kansallisissa ja
SM-kisoissa pitäisi selventää seuroille. Lähtökohtaisesti kilpailujärjestäjä vastaa
kustannuksista, mutta niiden suuruus pitäisi olla paremmin tiedossa. Vaihtoehdot:
- jatketaan nykyisellä mallilla, jossa tulospalvelun matkakustannukset laskutetaan
seuralta (liitto ei mukana välikätenä)
- muutetaan mallia siten, että tulospalvelu on hinnoiteltu jollakin järkevällä tavalla ja
tämä laskutetaan seuralta
Päätettiin rakentaa tulospalvelu-palvelulle malli, jonka kautta seurat voivat ottaa
tulospalvelutiimin käyttöönsä. Tulospalvelutiimi ja Juhana Rüster valmistelee palvelun
yksityiskohdat ja kuvauksen.

11. Liiton videotuotantokyvykkyyden rakentaminen
Tiedoksi: Arcada (AMK) on tarjonnut liitolle yhteistyötä, jolla pilotoidaan heidän
videotuotannon kurssitarjontaa yhdistyksille. Ehdotus on lähtenyt Fred Nordströmiltä, joka on
itse jousiampuja ja toimii Arcadassa media-alan opettajana. Koulutus tarjottaisiin 4-6
henkilölle. Liiton rahoitusosuus n 75€ / osallistuja. Tämän avulla SJAL pystyy kehittämään
oman kyvykkyyden tuottaa SOME yms kanaviin videoita.

10. Yhdenvertaisuussuunnitelma
Hallituksen jakelussa ollut jakelussa Yhteenvertaisuussuunnitelma.
Päätettiin hyväksyä ja julkaista web-sivuilla.

11. Maastoammunan SM-2021
Riihijouset ja Teuvan jousiampujat hakeneet maastoammunnan SM-kilpailua. Riihijouset
järjestävät kilpailun toukokuussa ja Teuva heinäkuulla.
Päätettiin myöntää kilpailujen järjestelylupa Teuvan Jousiampujille.

12. Muut asiat
a) Seuratoimintakoulutusta seuroille / Harri

Seuratoiminnan etäkoulutukselle olisi kysyntää.
Juhana: Syksylle oli suunnitteilla alueellisia seurakäyntejä, jossa tavataan seuran
johtoa ja keskustellaan liiton mahdollisuuksista tarjota palvelujaan seuralle. Lisäksi
keskusteluissa mukana esim Ensinuolet-esittelyä / koulutusta . Koronan takia
vierailut peruuntuivat ja aktivoituu Korona-tilanteen helpotettua.
b) Jousiammuntamateriaalia kouluihin / Harri
SJAL:n alakoulupilotti (perusuu Iso-Britannian Start-archery-malliin), jossa
jousiammuntaa viedään alakouluihin. Pilotista ollut somessa materiaalia jakelussa.
Marja Raisoma vastannut kehitystyöstä.
Kaivattiin jousiammunnan esittelymateriaalia (esim. videoita, esityksiä, jne).
Seuratoimintaan liittyen materiaalia aletaan rakentamaan. Huomioidaan myös
seurojen mahdollisuudet ottaa uudet harrastajat mukaan
c) SM-raportit
○ Juniori SM-kilpailut Espoossa. Positiivisena havaintona tyttöjunioreiden
lisääntynyt määrä. Päätuomarina Santeri Roivas
○ Senioreiden SM Oulussa. 75 osallistujaa. Lähes täysi osallistujamäärä. Yksi
pieni tapaturma kilpailussa tapahtui. Urheilija törmäsi taululla nuoleen. Kilpailu
toimi melko hyvin. Päätuomarina Mari Jakonen.
○ Sunnuntaina yleisen luokan SM Oulussa. Naisten sarjassa osalla ampujia oli
vääränlainen taulu (10-renkainen). Naisten luokan ampujat käsittelivät asian,
eikä asiasta tehty protesteja. Kalevan toimittaja ja valokuvaaja paikalla
tapahtumassa. 76 osallistujaa (80 maksimi). Paljon uusintanuolia.

13. Seuraavat kokouksen
Seuraavat kokoukset sovitaan vuoden 2021 hallituksen kokouksessa.

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:38

Puheenjohtaja (Petteri Alahuhta)

Sihteeri (Juhana Rüster)

